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Onderwerp: Pas op de plaats voor Kunstbedrijf Arnhem 

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken het voorstel voor het herstelplan van de stichting 

Kunstbedrijf Arnhem informatief in commissievergaderingen besproken. De ondernemingsraad van 

het Kunstbedrijf heeft onlangs in een reactie aan de gemeenteraad aangegeven dat zij het 

toekomstplan voor de organisatie graag aangepast wil zien en heeft hiervoor een aantal 

uitgangspunten beschreven. Ook heeft de gemeenteraad nog geen cijfers van de toekomstige 

exploitatie van Rozet en zijn werkgevers en werknemers nog in gesprek over de voorwaarden 

waaronder docenten uit dienst treden bij de gemeente of het Kunstbedrijf om als ZZP’er aan de slag 

te gaan. Met deze brief stellen de PvdA, CU, x, x voor om een pas op de plaats te maken zodat de 

ontbrekende informatie kan worden verkregen en mogelijke alternatieven kunnen worden verkend.   

In de Arnhemse nota cultuureducatie wordt gesteld dat cultuureducatie geen luxe is maar een 

(voor)-investering op meerdere vlakken: culturele en cognitieve competenties, vaardig burgerschap, 

participatie en sociale samenhang. De ondertekenaars van deze brief willen kwalitatief goede, 

toegankelijke en betaalbare cultuureducatie in de stad. De vraag is of dit doel met de huidige 

plannen optimaal kan worden gerealiseerd. 

We vragen de raad voor de meningsvormende behandeling van het onderwerp Herstelplan stichting 

Kunstbedrijf Arnhem en toekomst Rozet te voorzien van: 

- Een lange termijnvisie, -plan, -alternatief en -exploitatie voor/op Rozet in relatie met het 

herstelplan Kunstbedrijf, inclusief de periode na de eerste twee (‘huurvrije’) jaren; 

- Een nadere uitwerking van de financiële onderbouwing daar waar geschreven wordt over ‘de 

risico’s van het verhalen van de frictiekosten en negatieve exploitatiecijfers van Rozet’ op het 

Kunstbedrijf; 

- Een aanvulling waaruit blijkt dat voor de Arnhemmers effectiviteit kwaliteit en (financiële) 

bereikbaarheid gegarandeerd zijn en voor het Kunstbedrijf het vermogen om te reageren op 

krimp en groei en het oplossen van het bezuinigingsvraagstuk; 

- Een inhoudelijke reactie op de knelpuntenbrief, het manifest ZZP en het ambitiedocument 

van de OR, inclusief een uitwerking van de door de OR voorgestelde variant waarbij de 

tweejarige wachtgeldregeling i.v.m. boventalligheid gebruikt wordt als inkomensgarantie 

naast het starten en/of verder ontwikkelen van het zzp-schap; 

- Een verkenning van mogelijke alternatieve organisatiemodellen zoals: 

o Muziekschool Amstelveen – bezuiniging 300.000 euro op begroting van +-1,9 mln 

euro.  

Organisatie stuurt op ondernemerschap van  docenten. Uit de subsidie van de 

gemeente worden oa groepslessen verzorgd zodat de organisatie kan sturen op 

kwaliteit, cross-overs tussen disciplines, doorlopende leerlijnen en samenspel in 

ensembles, orkesten en koren. Individuele lessen worden niet meer gesubsidieerd, 

hier zijn extra kosten aan verbonden. Voor kinderen die de individuele lessen niet 

kunnen betalen is er een apart fonds opgericht.  

o Muzehof Zutphen – bezuiniging van +- 300.000 euro. 



Organisatie die de uitvoering op afstand heeft geplaatst. Voornaamste taak van de 

organisatie is verbinden en regisseren. Expertise en ruimtes worden ingezet als 

broedplaats voor cultuur(educatie). Docenten zijn zelfstandig ondernemer en 

hebben zich verenigd in een coöperatie.  

o De Kom Nieuwegein: bezuiniging 400.000 euro op begroting van +- 1,3 miljoen. 

Klein kernteam van vaste docenten dat les geeft aan de jeugd aangevuld met ZZP’ers 

die les geven aan volwassenen en zich hebben verenigd in een docentencollectief. 

Weinig overhead. Lessen aan de jeugd (tot 21 jaar) worden gesubsidieerd. De Kom 

levert services aan het collectief, oa goedkope ruimtes. Verhouding lesgebonden – 

niet lesgebonden uren zijn aangepast van 65%-35% naar 78%-28%. 

Ondernemerschap wordt beloond. Bij een succesvol aanbod uitbreiding van de 

aanstelling van de docent. 

- Een ontwerp van een gefaseerde regeling om het proces van transitie te bevorderen, de 

confrontatieaanpak te verlaten en recht te doen aan een respectvolle en zorgvuldige 

benadering van de medewerkers/docenten, en het algemeen belang van bereikbare en 

betaalbare kunst- en cultuureducatie in de stad.  

- Mogelijkheden en (financiële) gevolgen van een overstap van docenten die in dienst zijn van 

de gemeente naar het kunstbedrijf (cao Kunsteducatie).  
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